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  حمتويات الشـريط:
؟ وما حكم إذا ما حكم رواية التلميذ املالزم املكثر عن شيخه املدلس إذا عنعن شيخه - 1

  ).00:00:20(وروى عن مشايخ الزمهم وأكثر عنهم؟  االتلميذ مدلسً 
كالثوري عن  ؛"حديثه يأن كل مدلس مكثر عن شيوخه ميش" :دةهل ميكن أن جتعل قاع - 2

  ).00:01:52(وابن جريج عن عطاء؟  ،أيب إسحاق
على إطالقه؟  "اوي أدرى مبرويه من غريه يف تفسري الروايةالرَّ "هل قول العلماء بأن  - 3

)00:03:30.(  
  ).00:05:00(؟ ، هل هي الشك يف وجوده أصالً لعنيما هو املقصود من جهالة ا - 4
مث ذكرمت له  ؛بن علي املقدمي وهو مبرتبة املرتوك ملاذا أصدرمت التخريج حبديث فيه عمر - 5

  ).00:09:15(شواهد؟ 
 ملاذا نقول إنه موقوف وال نقول له حكم الوقف؟ ,نة كذايف قول التابعي من الس - 6

)00:11:06.(   
  ).00:14:11(سؤال عن مسألة تعارض القول مع الفعل؟  - 7
"كذاب"، "وضاع")؟ ("يسرق احلديث"،  :ما هو الفرق بني هذه العبارات - 8

)00:25:29.(  
السارق يفهم أن خمتص  هل كالم السخاوي يف فتح املغيث وابن عدي يف الكامل يف - 9
  ).00:30:48(؟ بالغرائب
هل حيكم على حديث السارق بالوضع أو بالضعف؟ وإذا كان الثاين هل يستشهد به؟  - 10

)00:31:45.(  
حبان: يقال  ، قال ابنيث فيه نوح بن عمرتعليقه على حد ما معىن عبارة اهليثمي يف - 11

  ).00:33:57(، وفيه بقيَّه؟ ثليس بضعف يف احلدي :، قلتأنه سرق هذا احلديث
  ).00:39:02(؟ ك فرق بني "هذا حديث باطل" و "هذا حديث موضوع"هل هنا - 12
حلاكم  ؟ وهل العقيلي وابن العماد والسمعاين وحبشل وال انفراد الطرباين بالتوثيق يقبله - 13
  ).00:42:09(كذلك؟ 
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  ).00:44:28(ما حكم حممد بن محيد الرازي؟  - 14
ومن ذلك ما يدور على  ؛خطورة اإلخالل بالقواعد املشهورة من أفراد ولو كانوا علماء - 15

  ).00:45:47( لسان بعضهم من التفريق بني منهج املتقدمني واملتأخرين يف احلسن لغريه؟
  ).00:56:41(قة عن الزهري؟ الثِّ  ما هو القول يف انفراد - 16 

ى لفظه للنيب صلى هللا عليه وسلم؟ عزَ هل يُ و  ،د للحديث الضعيف بالقرآنستشهَ يُ  هل - 17
)00:57:21.(  

هل قول بعض العلماء فيمن كثر خطأه يكتب حديثه وال حيتج به يعد تساهل؟  - 18
)01:00:42.(  

ع املواضع أم ختصص فيما هو مشهور هل قاعدة الزيادة والشذوذ والقبول جتري يف مجي - 19
  ).01:03:36(وكثري يف استخدام أهل العلم يف الرفع والوقف واإلرسال؟ 

مث  ؛""ومغفرته :الرجاء توضيح ما ورد يف الصحيحة من تضعيف إسناد زيادة لفظة - 20
  ).01:07:32(حتسينها بالنص القرآين؟ 

  ).01:10:41( وتعديالً فما العمل؟ ااوي جرحً ول اإلمام الواحد يف الرَّ إذا اختلف ق - 21
  ).01:12:08(ما هو األوىل عند قراءة األعداد أيبدأ باليمني أم بالشمال؟  - 22 

  ).01:12:33(وتعديًال.  ال اإلمام الواحد يف الراوي جرحً تابع الختالف قو  - 23
و ديث صحيح اإلسناد أوقوهلم ح ،ق بني صيغة التمريض وصيغة اجلزماصطالحات الفر  - 24

ي يف ذلك والتزامه؟ ؟ ومن يعرف بالتحرِّ صطالحات، مىت اشتهرت هذه االحسن اإلسناد
)01:14:59.(  

هل إذا ساق أحد األئمة احلديث بصيغة التمريض يعد من مجلة املضعفني للحديث؟  - 25
)01:17:19.(   

    
هر احلادي من الش 24هـ املوافق  1416مت تسجيل هذا اجمللس يف اليوم الثاين من رجب 

  م. 1995عشر من عام 
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ما حكم رواية التلميذ املالزم املكثر عن شيخه املدلس إذا عنعن شيخه؟ وما حكم إذا   - 1
  ).01:22:25(كان التلميذ مدلًسا وروى عن مشايخ الزمهم وأكثر عنهم؟ 

كِثر عن شيخه املدلس، إذا عنعن شيخه؟ السائل:
ُ
  ما حكم رواية التلميذ املالزم امل

لثالثة، هذا ل بالنسبة - مثالً -  نده عبارة كما يُقال: عن شعبةال فرق، إال إذا كان ع خ:الشي
ذه الصفات فال يكفي.   شيء آخر، أما جمرد اتصافه 

) بأنه يتوقف يف ميزان االعتدالطيب، كالم احلافظ الذهيب يف ترمجة األعمش يف: (: السائل
  عنعنته إال يف مشايخ أكثر عنهم.

  .وا عنهكثر نعم، أ الشيخ:
أكثر عنهم. السؤال اآلن! مقلوب املسالة! إذا كان التلميذ املدلس، وروى عن مشايخ  السائل:

  .الزمهم وأكثر عنهم، هذا اآلن بان املثال
  العكس يعين. الشيخ:
  عكس السؤال. السائل:
  األعمش يروي عن شيوخ له مشهورين، وهو يكثر من الرواية عنهم. الشيخ:
يقول احلافظ الذهيب: يتوقف يف عنعنته إال يف شيوخ أكثر عنهم كأيب ؛ فنعن عنهمنعم، ويع السائل:

للحافظ  (ترمجة األعمش) ذكر ثالث. هذا موجود يف ميزان االعتدال ،حل السمان، وذكر مجاعةصا
  الذهيب.

سبق أن ذكرته يف مناسبة مر علينا مثل هذه العبارة. أنا رأيي يف األعمش وأمثاله  الشيخ:
   .إال عند املضايق تهعنعن كُ سلِّ أنين أُ  :أخرى

  .ترجع عليه يف عنعنته السائل:
  .نعم الشيخ:

هل ميكن أن جتعل قاعدة: "أن كل مدلس مكثر عن شيوخه ميشي حديثه"؛ كالثوري عن  - 2
  ).00:01:52(أيب إسحاق، وابن جريج عن عطاء؟ 

 ،األنه مكثر أيضً  ؛يخهإسحاق عن ش ا مشيتم يف رواية الثوري عن أيبكذلك أيضً  السائل:
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  .ذكرمت العلة بأنه مكثر ،ةالصحيح هذا يف
  ؟!إسحاق ولو كان قد عنعن ناك االحتجاج برواية سفيان عن أيبه الشيخ:
 ، صفحة:وهذا موجود يف الصحيح اجلزء الرابع ،قد عنعن وذكرمت ألنه مكثر ،نعم السائل:

كون وظننت أن ت ،كالم احلافظ الذهيبهذا الذي جعلنا أضم كالمكم مع  سبعة وسبعني ومائتني، 
  .قاعدة يف من وصف يف أنه مكثر

هذا ولعلك  ،دراسة خاصةحديث أو رواية  كللكن قد يكون ل ؛قاعدة ما يف ،ال الشيخ:
  .ن شاء هللاإتذكرين به 

 :سواء قال ؛جريج عن عطاء ابنملا مشيتم  ،بن جريج عن عطاءاألة وقريب منه مس السائل:
 يف وكالم الشيخ ،بن جريج مكثر عن عطاء ومالزم لهاألن  :افأنا قلت أيضً  ؛عن :قال أو قال

  .إسحاق الثوري مع أيب
  ، أنت تعلم هذا.بالنسبة أليب جريج عن عطاء لكن هذه العلة غري واردة ال، الشيخ:
  . ألن يف تصريح منه احلليب:
  نعم. الشيخ:
  .ما بينهم فرق "قال"و "عن"و ،عتقد مس فأنا ؛قال :إذا قلت :تصرحيكم بأنه قال السائل:
  نعم. الشيخ:
ا ليست قاعدة مطردة؛ إمنا رمبا لكل الشيخ قال: أجاب - ثًا أحد احلضوردِّ حمُ -  السائل : أ

   حديث مستقل، ال نستطيع أن جنعلها قاعدة مضطردة.
  .كالم الذهيب يف األعمش  احلليب:

  .العنعنة والرجوع وقفتأن أجد ما يضطرين إىل  إالها أمشيالشيخ قال:  السائل:

هل قول العلماء بأن "الراوي أدرى مبرويه من غريه يف تفسري الرواية" على إطالقه؟  - 3
)00:03:30.(  

فهل هذا يف كل  ،غريه يف تفسري الرواية من همبروي درىمشهور قول العلماء بأن الراوي أخنا يش
 و  ،أو من دونه اأو تابعيً  االطبقات سواء كان الراوي صحابيً 

ً
بالفقه والتفسري أو مل  اسواء كان عامل

 
ً
  هذه هي القاعدة؟ .ايكن عامل
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على  ليس قالا ما يُ ا هذا أيضً طبعً  ،أنه ال فرق ،دين هللا بهون ههذا الذي نعتقد الشيخ:
 ؛هذا الكالم يكن هنالك ما ينفمل ي ال إذابطبيعة احلهذا مقيد  ،صَّ ما من عام إال وقد خُ  ،عمومه
أنت نازل نفس وهكذا و  ،هكون هنالك ما خيالفي ال نشرتط أن ،يل الطبقة الراويلو كان عاو  يعين

   . [...]الشرط
  .اجمللس الثالثإخوة اإلميان! واآلن مع 

فأنا  ؛بسالم خاص ا مجًّامن حيب حبًّ  يخصُّ ف ضطردةاعدة العامة أو السنة املأن خيرج عن الق
وال بأس أن يكون  ،حممد صلى هللا عليه وسلم وخري اهلدى هدى ،أرى أن هذا غري ما اعتاده الناس

  ة.تسلسمجيب أن تكون هادئة و  ستاذألن حبوث األ ؛متفرقة ]أسئلة هيك[

  ).00:05:00(ما هو املقصود من جهالة العني، هل هي الشك يف وجوده أصًال؟  - 4

تبة ليس يف مر  اكل منهم  ،لو روى عنه راويان ، أن الرجلجمهول العني ذكرمت أنَّ  السائل:
م ؛إمنا هو يف مرتبة الشواهد ؛االحتجاج والقبول ال يرفعان احلكم فيه من جهالة العني إىل  افإ

وكذلك ذكرمت من ناحية االبن إذا روى عنه ابنه أو  .وإمنا يبقى على جهالة العني ؛جهالة احلال
ابة ليس هلا ذكر ومسألة القر  ،خرآبنه هذا كرجل ثقة اويكون  ،ا يبقى جمهول العنينه أيضً حفيده أ
   .يف هذا

بارك هللا - وأستوضح منكم -  موالذي أريد أن أستفسر منك ،اإلشكال الذي ظهر عندي
الذي أعرفه أنه  العني ة، وجمهوللكن حاله جمهول روفة؛هو أن جمهول احلال عينه مع :- يكمف

كان الراوي   فهل إذا ،جمهول الذات مشكوك يف وجوده أصًال، هل هو موجود أم ال؟ جمهول العني،
فوجود االبن دليل على  ،اً االبن البد أن له أب ،بن ما يكون إال من أباالوحنن نعلم أن  ،عنه ابنه

- هل هذا الكالم صحيح  ،على وجود العني ال جهالة العني فيكون هذا دليلٌ  ؛كان له أب  هأن
   ؟- حفظكم هللا
ن أجيب على الفور فما أ ز يلوإذا جا ،فيه مثل هذا الكالم وال فكرتُ  يَّ ما مر عل الشيخ:
بني أن يكون الراوي هو االبن أو أن يكون هو غري  أن مثَّة فرقًا لسابقالقول اهو  أرى أن يعين

   .هذا من جهة ،ثقة امنهم ما دام أن كالً  ،االبن
 ،معدوم كمنه حبأ يعين ؛هذا جمهول العني ستعملوننما يحي ر يلأنا ال يتباد ،ومن جهة أخرى
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ولو  ،هذا جمهول العني هما أظن أن هذا هو قصدهم حينما يقولون أنف ،الراوي عنه ثقةما دام أن 
   .صطلحوا هذا االصطالحاة احلديثية لكن من الناحي ؛إنه كاملعدوم ،روى عنه ثقة

م لك من دراستك هلذا العلم الشريف  يرد سؤايل أنا هل حقيقة فيما بدا - بقى- هنا  أ
  ؟مع أن الراوي عنه ثقة حيكمون عليه كأنه معدوم يعين

ابن  ،حفيده ،إذا روى عنه ابنه )التقريب(الذي محلين على هذا ملا رأيت احلافظ يف  السائل:
اآلن  -احلمد هلل-وصلت  ،)التقريب(وأنا بصدد التعليق على  ،يف أكثر ما وقفت يف الرتاجم ،أخيه

اية حرف السني منه ،إىل ثلثه  ويف ،مقبول :ذلك يقول عليه من كونرأيت أن أكثر ما ي ،إىل 
  .جمهول :هقال عن - فقط -فيما أذكر- ترمجتني 

 :- اأيضً - نه يقول أ -انا معً كال- نرى مل كان يستقيم لو أننا   - فيك بارك هللا- هذا  الشيخ:
هذا  هذا. كان يستقيم  ،وال حنو ذلك ،وال احلفيد ،يف من يكون الراوي عنه ليس االبن"مقبول"، 

   .أوالً 
يف ذهنك مبتابعتك إياه يف هذه القاعدة اليت استقرت  ضذكرت أنه نق - اآلن-فأنت  :اوثانيً 
ا هاتان الرتمجتان كرتاجم أخرى كثرية وكثرية جدً  ن،إذ .تنيثنات هذه يف ترمجتني ضنتقاصنيعه 
ذا املنهاج يف عشرا ،يف مقدمة تقريبه هالذي وضع اجههمن حسب ت الرتمجات الذين هو أخل 

  .ألنه يكون الراوي عنده واحد ؛وحقه أن يقول فيه جمهول ،ا مقبولهيقول يف كل من
  ؟يف وجوده الشك امسألة جمهول العني ليس معناه -شيخنا-  نإذ السائل:
  .الشك يف وجوده امعناه ليس ،ال الشيخ:
  .هللا محفظك السائل:
  وإياك. الشيخ:
فهو   ؛أنه وإن صرح بالسماع وقد ذكرمت ي،مدَّ قمُ بالنسبة لعمر بن الْ  - اأيضً - كذلك  السائل:

  ؟االستشهاد ةكذلك ليس يف مرتب
  .نعم الشيخ:

ملاذا أصدرمت التخريج حبديث فيه عمر بن علي املقدمي وهو مبرتبة املرتوك؛ مث ذكرمت له  - 5
  ).00:09:15(شواهد؟ 
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ُ يُ  انَ كَ (( :ثيف حدي )،207( :برقم )،السلسلة الصحيحة( :وجدت يف السائل: عليه - غريِّ
رأيتكم صدرمت الكالم به مث أتيتم له مبتابعات  ،))نِ سَ احلَ  مِ سْ االِ بِ  يحَ بِ القَ  مَ سْ االِ  - المالة والسَّ الصَّ 

ا ،وشواهد   ؟أنه يف مرتبة املفروض - خنايش- فرضنا لكن لو  ؛نعم املتابعات هي حجة يف ذا
 ؟وقع : هذاقولل سؤال أائيسألين س ،فرتضنااواب إذا جب نا أجيبأ ية،ما يفيدنا الفرض الشيخ:

  .فرتض أن اجلواب كذاا :أقول له ؛وقعلكن نفرتض أنه  ؛ما وقع :قال
خنا يأنتم ش :لكن أقول - اآلن -حفظكم هللا- ضنا فرت الو أنا اسحب كلمة  ،طيب السائل:

  ؟صدرمت الكالم به يعين ا كيفكان مرتوكً   فلو ،جعلتموه يف أول طرق احلديث
ها فقط هذه اجلهة اليت أنت اآلن تريد أن تقول أن هذا قضية تصريف ال يالحظ في الشيخ:

أن يكون الراوي هلذا هو اإلمام  -من باب التقريب -مثالً - قد يالحظ  ،األصوب هو عكسها
 ؛كالطرباين والبزار وغريهم ممن هم دون اإلمام أمحد يف الطبقة  ؛يكون الراوي لتلك املتابعاتو  ،أمحد

 كلكن الواقع لو كان الكتاب عندنا رمبا يساعد ؛ل هذا كمثالأقو  ؛حات تقابلتمبعىن أن هنا املرجِّ 
إن -  فيه حثمساعدة يف معرفة احلق مما نتبا ولكن على كل حال هذه ؛عليك يساعدين أو يَّ عل

  .- شاء هللا

يف قول التابعي من السنة كذا, ملاذا نقول إنه موقوف وال نقول له حكم الوقف؟  - 6
)00:11:06.(   

رجحتم أن  ،السنة كذا من :ال سابق يف مسألة قول التابعنيا بالنسبة لسؤ أيضً  ،طيب السائل:
موقوف  :نقول ن،إذ ؛فلماذا نقول له حكم الوقف ،من قوله :أي؛ حكم الوقف مبعىن أنه مقطوع له

، صفحة: واحد وأربعني؛ قلتم: له حكم الوقف، وواضح اء يف اجلزء الثالثألنكم يف اإلرو  ؛عليه
  ؟املقطوع عليه ايب، ال وقف التابعيمنه؛ أي: وقف الصح

  .سبق اجلواب عن هذا الشيخ:
وقف  :أنكم يف اإلرواء جعلتموه مبثابة الوقف :اآلن يَّ لكن اجلديد عل ؛حفظكم هللا السائل:

  ؟الصحايب
   ؟!وقف الصحايب :قلنا الشيخ:
  ؟ونرتك حكم الوقف ،موقوف :ا ال يقالملاذ ،حكم الوقف : لهقلتم ،ال السائل:
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هذا " :لٌ ئل قافقا "كذا  :قال ؛فالن بسنده عن سعيد بن املسيب ىرو " :اآلن إذا قيل يخ:الش
  ؟)نثبت مساع األمر( "موقوف

  .خنايهنا اإلشكال ش "،له حكم الوقف" :ولكن لو قال قائل ليس .. ال السائل:
 :لنه قاأبن عبد الرمحن  ةسلم م صاحب املنار روى األشرم عن أيبكال  !خنايش أحد احلضور:

- حفظكم هللا- خنايش– مفقلت "؛مع بني املغرب والعشاءنه إذا كان يوم مطري أن جيُ أإن من السنة "
وقول  ،وأبو سلمة بن عبد الرمحن تابعي ،وال على من تكلم عليه ،أقف على سنده ألنظر فيه : "مل
نه يف حكم فإ ؛الصحايب ذلكخبالف قول  ؛يف حكم املوقوف ال املرفوع "من السنة كذا" :التابعي
  ؟"املرفوع

هذا نفس  ،لى الصحايبليس ع ،وقوف على هذا التابعياملايش فيه هذا؟! حكم  الشيخ:
  أمس كان نفس الكالم. .الكالم أعيده
ملاذا قارنتم بينه وبني  :جعلين أقول - خنايش-السياق نعم، هو نفس الكالم؛ لكن   السائل:

  ؟الصحايب
 هنا: قولن ، حننمن لسان املقال نطقسان احلال أأن ل :أنا قلتمفهوم، بس يعين  الشيخ:
  .سلمة يعين على أيب :هذا اإلنسانمقطوع على  يعين ؛هذا موقوف

   ، فيه عندي سؤال إضايف لعله يوضح نوًعا ما.خنايشفهمت  :أحد احلاضرين
  تفضل. الشيخ:

اجلمع بني  جيوز :عبد الرمحنلسلمة  أبوفرق بني أن يقول  اآلن ال - شيخنا!-يعين  املتحدث:
  ؟.." من السنة : "إنوبني أن يقول ،ب والعشاءاملغر 

  .ما يف فرق الشيخ:
قلت أن قول الصحايب له  ؛املقابلة هذه - خنايش- هو الذي أوقعين يف اإلشكال  السائل:
 ،لصحايبإىل ا :أي ؛والتابعي له حكم الوقف ،إىل النيب عليه الصالة والسالم :أي ؛حكم املرفوع
  .اليت جعلتينهذه املقابلة 
  ا.رد هذيهنا ال  ،ال الشيخ:
ية عن النيب عليه روا هي وليست ،منه ياكأنكم تقولون هذه فت  - نا!شيخ- ينيع السائل:
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  ؟الصالة والسالم
  .و كذلكبال شك ه الشيخ:

  ).00:14:11(سؤال عن مسألة تعارض القول مع الفعل؟  - 7

رجحتم أن الفعل إذا تعارض مع  ؛الفعليف مسألة تعارض القول مع  ،بارك هللا فيكم السائل:
ريد أن لة أنا أأوهذه املس ،القول فالفعل خاص بالنيب عليه الصالة والسالم والقول عام لألمة

  ؟ا ألن يلستوضح فيها كثريً ا
  .مل يكن هذا الرتجيح هكذا الشيخ:
  ؟ميأنا سأسوق بقية كال السائل:
  .تفضل الشيخ:
ذه املسألنعم،  السائل: خصائص النيب صلى هللا عليه ( :يف كتاب الفً ؤ ألن يل م ؛ةاهتمامي 

  .ترجحت أحلق األشياء األخرى اإذ ؛ من أجلأعرف هذه القاعدة بوضوح فأحتاج أن )وسلم
  نفع هللا بك. الشيخ:
  .بارك هللا فيكم، وجزاكم هللا خريًا السائل:
  وإياكم. الشيخ:
 ؛علم املتقدم من املتأخرنوالفعل ومل أنه إذا تعارض القول  -حفظكم هللا-رجحتم  السائل:

  ؟لألمَّةوالقول عام  ، عليه وسلمفالفعل اخلاص بالنيب صلى هللا
  .األول يفأن يكون هذا القيد  تنيمت الشيخ:
   هذه: إشكاالن حول - اآلن-عندي  يبقف يه؛هو هذا الذي أعن السائل:

ن األصل أن النيب صلى هللا إ :وقول العلماء ،أن اخلصوصية ال تثبت باالحتمال :قول العلماء
وكذلك  ،1﴾َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ﴿ :عليه وسلم يشرع ال يفعل للخصوصية

  ؟"أن اجلمع مقدم على الرتجيح" :قوهلم
  .بلى الشيخ:

                                 
 ].21[األحزاب:  1



من سلسلة الهدى والنور 842الموافق للشريط:              3سلسلة الدرر في مصطلح أهل األثر الشريط:  
 

 
11 

 

  ؟يف القاعدة ًئاا األخرية تغري شيهذه اإلشكاالت اليت ذكر فهل  السائل:
عامل أو  فيه شْ ناقِ مر ال يُ األهذا فأما أن األصل هو عدم اخلصوصية  ،ا ال تغريأبدً  الشيخ:

   ؟لكن مىت يقولون هذا ه؛فقي
عضهم أن هذا الفعل خاص به وبدا لب ،يقولون هذا إذا ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم فعل

   .القاعدةيف هذه د عليه رَ فيُـ  عليه السالم؛
حدد نول ؛ويكون هناك قول يعارض الفعل عليه السالم، الرسولك فعل من أما حينما يكون هنا

 اأو أن يكون نصً  ،القول ال ميكن أن نتصور أن يكون قبل الفعل أوالً  ذلكأن  :لولنق ؛اآلن النطاق
   .ميكن اجلمع بينه وبني الفعل إذا جهلنا التاريخ

يس ل األمر أنه لأوَّ فيُ  ؛يف أمر خيالف فعله عليه السالم -مثالً -  :جاء يف األمس القريب مثال
أن بفقيل  ؛خيالف فعل الرسول يٌّ  :امتامً  ااملثال كان معكوسً  أو لعلَّ  ،وجوب وإمنا لالستحبابلل

  .ولكن بشرط معرفة التاريخ؛ هذا مجع مقبول يف علم األصول وكان جوايب ،لتنزيهل باأوَّ ي يالنه
رجعنا إىل  ؛جهلنا ذلك ؟تقدم أم الفعلالقول هو املآ ،أما إذا مل نعرف املتقدم من املتأخر 

االقاعدة األخرى أيضً   -اأن- خالف فيها بالقيد اليت ذكرته واليت ال  ،ا اليت تقابل القاعدة اليت ذكر
فالقاعدة أن تكون شريعة عامة وال يسمع  ؛أن يكون هناك فعل صدر من الرسول :أال وهو ؛انفً آ

بن عن اكما صح - فنقول له  "؛ه خاص بالرسولأن هذا خاص بالرسول أو لعل" :قول من يقول
   ".ك الكوكباعند ذ )لعل( اجعل" :- عمر

ا بالقاعدة الذي م القول على الفعل أيضً دِّ قُ  ؛يقابل هلذه القاعدة أنه إذا اختلف القول مع الفعل
 هففي هذه احلالة ما هو اإلشكال اآلن بالنسبة ملا طرحت ؛ال ميكن اجلمع :األمس القريب يف تذكر 
   ؟!اآلن

 هك فعل ويعارضبحث هناللكن ا ؛ما فعله عليه السالم أن نقتدي بهيحنن ال ننكر أن األصل ف
اليت أذكر أنا مبثل  ،وال ميكن اجلمع بني هذا القول وبني هذا الفعل بوجه من وجوه التوفيق ،قول

ن اجلمع بني ذكروا أكثر من مائة وجه ميك - اجزاهم هللا خريً - هذه املناسبة أن علماء احلديث 
مناص ال  ؛عن التوفيق بني قوله عليه السالم وبني فعله هفإذا عجز العامل الفقي ،األحاديث املتعارضة

   :ا مما يأيتويضطر أن يقول شيئً  ،إال أن يتمسك بالقول - ذاكحين-له 
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أو قبل  يوإما أن يقول هذا كان قبل جميء النه ،إما أن يقول هذا خاص بالرسول عليه السالم
   .يء األمرجم

ك أحاديث من هنا :-ا فيما حنن يف هذا املقاملعله أن يكون صاحلً - اآلن -حيضرين مثال  انأو 
أحاديث صحيحة  وكثري منها ،بل أحاديث كثرية ا؛واحدً  افعله صلى هللا عليه وسلم ليس حديثً 

واهي عن الرسول عليه ويف املقابل عندنا ن ؛اقائمً  األسانيد أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلَّم شِربَ 
ى عن الشرب قائًما؛  :وقالوا ؛هم سلك سبيل التوفيقبعضف :ختلف العلماء هنااف السالم أنه 

 ،اشرب قائمً  ية أن الرسولالنصوص الفعل لوا داللةلكي ال يعطِّ  ؟ملاذا "،هحيمل على التنزي يالنه"
حبمله على التنزيه  يتأويل النه :مينع من مثل هذا التأويل ًئالكن أنا وجدت شي ؛وهذا ال شك فيه

رسول هللا صلى هللا عليه ى " :أن اإلمام مسلم ملا روى حديث أنس بن مالك بلفظ :ذلك هو
صلى هللا عليه وآله زجر رسول هللا " :خرآا بلفظ رواه أيضً  "،اعن الشرب قائمً  وآله وسلم

   ".اعن الشرب قائمً  وسلم
   :قلت- 
  2.- نقطةطها ة يف وسدائر  ؟تدريها ة،حديثي ةونضع نقط ،حديثي هذاي أ ،ال

ال أنسى أنا عجميت، فأنا  - أيًضا- ، هكذا لكن زجر أشد ه؛بالتنزي يميكن تأويل النه :قلت
ىأنا أفهم أن زجر أ قول، مستمًدا بكل إخالص وصدق لعلي واهمب    ؟نتم معي يف هذاأ شد من 

  ك.عضدك بأخيسنشد 
  ؟دناأيًضا عن أين العربية أحد احلضور:

  .والربكة فيكم اخلري الشيخ:
  الذي يظهر هذا الذي ذهبتم إليه. املتحدث:

   .- وهللا أعلم- بارك هللا فيك، هذا الذي يبدو يل  الشيخ:
ما جند يف كالم الفقهاء  "ازجر عن الشرب قائمً " :من األوىل لكن عندي أخرى لعلها خريٌ 

  .ذا يقنيه ،هللتنزي "زجر"ال جند يف كالمهم  ،هيلتنز ل ين هذا النهأوالفعل ب يالذين جيمعون بني النه
-هريرة  عن أيب - رمحه هللا-يف مسند اإلمام أمحد  ا،خر صحيحً آ اك حديثً هذا أن هنا ميدع 

                                 
 قاله الشيخ ألحد الحاضرين! 2
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 !النا فُ يَ (( :ا قال لهيشرب قائمً  رأى رجالً  النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أن - رضي هللا عنه
   )).انُ طَ يْ الشَّ  كَ عَ مَ  بَ رِ شَ  دْ قَ فَـ  :الَ قَ  !هللاِ  ولَ سُ ا رَ يَ  الَ  :الَ قَ  ؟!رُ اهلِّ  كَ عَ مَ  بَ رَ شْ يَ  نْ ى أَ ضَ رْ تَـ أَ 

  أفقهه.أنا هذا ال  ؟!هلتنزيلا تأويل رى ميكن أن يكون هذا أيضً تُ 
   )).يءْ قِ  ،يءْ قِ (( :قال له ؛أخريو ا أمر ثالث لكن أيضً 

، إىل كل املعوية واملعديةبعض املشا لوتعريض هلا  ،إزعاج النفس ههذا في ه؟!هل هذا يف التنزي
   آخره.

ئن الثالثة متنع من تأويل قوله عليه السالم بسبب فعله الذي ال شك اع هذه القر تما جإفأنا 
شرب صلى هللا عليه وسلم النيب  بن عباس يف صحيح البخاري أنَّ اوخباصة أن هناك حديث  ،فيه

ولكن هنا يرد  ؛ألنه متأخر ؛نزيه أكثرهذا يساعد القائلني بالتف ،خر حياتهآوهذا يف  ،ازمزم قائمً 
   :أحد أمرين
عن املياه  مستثىنً  مباركٌ  ألنه ماءٌ  ؛هذه خصوصية ملاء زمزم :إما كما يقول البعض :أوالً 
   .األخرى
ن من وأل ؛اكان لشده الزحام أيضً  أن هذا - ما أقوله وأعين- كما أزعمُ - ا أن يكون األمر مَّ وإ

بن عبد هللا  ،يف حجته عليه السالم ،كما جاء يف سريته  ،م خلقهتواضع الرسول عليه السالم وكر 
 ؛"ليكإطرد وال إليك  ال"يقول: ن الرسول ميشى صحايب يصف كيف كا أو ابن أيب قدامة، امهقد

فهو ملا جاء ليشرب  ؛- ال طرد، وال إليك ..–خر الزمان آمثل األمراء  ميشى بني الناس مشفهو 
فأنا أتصور أن شربه ملاء  ؛الزحام مكتظ عليه ،ال ،هنا بشرب ماء زمزموسعوا الطريق لألمري خليه يت

   .لعذر ازمزم هو أيضً 
كما هو - ا نه شرب قائمً أت مبثله يف بعض األحاديث اليت صحَّ أول يممكن أن  ذلككما أن 

شيء من  هيف تنزيلها ربةق ؛امنها قائمً  بَ ا وشرِ وَِكاءه قة أحلَّ ة معلَّ بقر  اء إىلأنه ج -يف سنن الرتمذي
   .اشرب قائمً ف ،احلرج

ا  :نقول عليه السالم؛ لو فرضنا أن هذه األحاديث القولية ال عذر فيها للرسول نإذ أ
يه ،خصوصية قتنع معنا افمن  ،ميكن تأويلها مورلكن نرى أن بعض هذه األ ؛وحنن نتبع أمره أو 
القول ف. توفيق بينه وبني الفعلالمل ميكن  االقول إذ :اانتهينا معه أخريً  ؛ومن ال ت،ها ونعمببتأويلها ف
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هذا هو  .فيه تنافهو قدوتنا وأسو  ،ما أن فعل الرسول إذا مل يعارضهك ة؛على الفعل قاعد مٌ مقدَّ 
  . لنا ولكم التوفيقل هللاأونس .ابناجو 

ما هو الفرق بني هذه العبارات: ("يسرق احلديث"، "كذاب"، "وضاع")؟  - 8
)00:25:29.(  

 قُ يسرِ " :اوييقولون يف الرَّ  -اأحيانً - من ألفاظ اجلرح والتعديل  - شيخنا-  هنا السائل:
  ؟"اعٌ وضَّ " :ا يقولونوأحيانً  "،ابٌ كذَّ " :يقولونا وأحيانً  "،احلديث

  ؟الرواةيف وال  يالروا الشيخ:
أن أعرف الفرق بني هذه  أردت .ألفاظ اجلرح والتعديل من :يعين ؛الرواةال، يف  السائل:

  ؟العبارات
اع لكن ليس كذلك الوضَّ  ؛نوع سرقة هفي - شك بال-  أما قضية سرقة احلديث فهو الشيخ:
وكان جيالس امللوك  ،هذا عامل فاضل ".بن إبراهيم ثغيا" :مثلك ؛احلديث من عنده قالذي خيتل

الذي – وكان هذا اخلليفة له هواية خاصة يف تربية احلمام ،يف زمن املأمون بن هارون الرشيد
له تربية خاصة ليس لنا اآلن يف -  هذا كانوا يستعملونه حمل الربيد السريع اليوم ،لزاجلا -يسمونه
 ليه ولو باالفرتاء علىإأراد أن يتقرب  ،برتبية هذا النوع من احلمام اة مولعً ليففلما رأى اخل ،-صددها
احلديث  ازاد هو رابعً ف ،أنواع من احليوان ةفيه ثالث اصحيحً  اروى حديثً ف ؛مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  النيب

 :فزاد هو ؛هذه ثالثة .))رٍ افِ حَ  وْ أَ  ٍل،صَ نَ  وْ أَ  ،فٍّ  خُ ِيف  الَّ إِ  قَ بْ سَ  الَ (( :الصحيح قوله عليه السالم
  إرضاءً  ).أو طائر(

  )أو جناح( أحد احلضور:
  أو جناح طائر؟ الشيخ:

  يريد الطائر: (أو جناح). أحد احلضور:
  ذا؛ ألن الزيادة موضوعة.على كل حال ما بنختلف يف ه الشيخ:

  .-الشيخ مع احلضور يضحكون- 
 - يف احلقيقة- وهذا - ه ملعمن كياسته، ومن عرف املأمون إن كان جناح أو كان طائر. املهم 

 امنإ ؛االدين إطالقً  أمور عن ًئاما يعلمون شي ،ليس كحكامنا املتأخرين ،لنيمن فضائل احلكام األوَّ 
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فلما  ،العلم واحلديثأهل وجلس جمالس  ،وعامل هفقي . املهم هذا- هذه- لغربية والسياسة ا ،السياسة
 ،ومجع بني املعرفة والعلم واالنتصار حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم ،امسع هذه الزيادة كشفها فورً 

   ؟فماذا فعل من جهة أخرى، سياسته للشعبو  جهة، والغرية عليه من
بواسطة الغالم أو قدم إليه  -اطبعً - من جهة أخرى و  ،بالغة ليه كيس فيه دنانري هديةإنه قدم إ

  قفاك قفاأشهد أن  :-ملن حوله اعً سمِ مُ - لما خرج قال ف ،كذا  وهأن أعط احلاجب الذي لديه
   .هذا خمتلق افرتى على الرسول عليه السالم. فالقصدألنه  كذاب؛
وهذا يقع   ،صحيًحاوقد يكون احلديث  ا،ب له إسنادً كوير  ،حديث غريه يأخذما السارق فأ
 ؛ارق هو يضعلكن السَّ  ؛اسراقً  اعٍ ليس كل وضَّ  ،هذا النوع فيه عموم وخصوص بني األمرين ا.كثريً 

، وإمنا رواه غريه ولو بالسند الصحيح، فهو يركب اً قمن الضروري أن يكون موضوعه خمتل لكن ليس
مث  ؛ص مل يسمعه منهوقد يكون رواه عن شخ له إسناًدا من عنده، قد يكون اإلسناد كله خمتلًقا،

   .وهكذا ،صحيحخر آمن فوقه من سند  نو كي
  .وعن الذي يضعه ،الذي يسرق احلديث أظن اآلن تكلمنا عن السارقف
مثل الوضاع  ؛لكن ال يدخل فيه أنه سارق ؛مطلق هكذلك الكذاب لفظ  ،الكذاب ]يبقى[

  .ماهيشارك نه؛ لكوضعمن الكذب وال خصالسرقة أ يعين ؛ا ال يدخل فيه أنه سارقمتامً 

هل كالم السخاوي يف فتح املغيث وابن عدي يف الكامل يف السارق يفهم أن خمتص  - 9
  ).00:30:48(بالغرائب؟ 

فتح ( :يف يلسخاو لوكذلك  ،)الكامل( دي يفلى كالم البن عشيخنا أنا وقفت ع السائل:
فرد به راوي من فهمت من كالمهما أن السارق هو الذي يأخذ احلديث الغريب الذي ين .)املغيث
الغريب أو الفائدة اليت ليست عند غريه، فيأيت هذا  ويرحل الناس إليه من أجل هذا احلديث ،الرواة

ما أو  ،أو عاليا عليه ،هلذا الذي أنفرد به اإما مشاركً  ،مساعه يعويدَّ  السارق ويثب على هذا احلديث
ن كان وإ ،ا حىتمل يكن غريبً  إنو  ،ولقاء من مل يلقى ،مساع من مل يسمع يالكذاب هو الذي يدع

  ؟فهل هذا القول صحيح ا.مشهورً 
  .لكن ليس مبعىن احلصر ؛هو صحيح الشيخ:
  ؟صر يف السرقة أن يكون من الغرائبال يشرتط احل السائل:
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  .نعم :الشيخ

هل حيكم على حديث السارق بالوضع أو بالضعف؟ وإذا كان الثاين هل يستشهد به؟  - 10
)00:31:45.(  

فإذا كان بالضعف فهل  .عهل حيكم على حديث السارق بالضعف أم بالوض السائل:
  ؟يستشهد به

ه حيكم عليه بالضعف بداهة أن .وليس له شواهد ،إذا كان احلديث فيه يسرق يعين الشيخ:
  ؟هل حيكم عليه بالوضع :كن فيه سؤالل اجتهاد؛بدون أي 

  ؟هل حيكم عليه بالضعف أم بالوضع: أحد احلضور
قد يكون  ؛ ألنهقد حيكم عليه بالوضع بالنسبة للقرائن اأم ،بالضعف بداهة :تُ قل الشيخ:

ال  نتولكن رمبا امل ؛ختالق سندباوقد يكون مثًال، غريب على شيخ لالوضع كما ذكر بالنسبة ل
  .اواحدً  بتداء حيكم عليه بالضعف قوالً لكن ا ؛نه موضوعأ فيه يصح أن يقال
  به. وعلى ضوء هذا ال يستشهد السائل:
  ال يستشهد به.  الشيخ:

  من غريه. سرقه: -كما قلنا- هو أصًال السائل: 
  من غريه نعم. الشيخ:

ما معىن عبارة اهليثمي يف تعليقه على حديث فيه نوح بن عمر، قال ابن حبان: يقال  - 11
  ).00:33:57(أنه سرق هذا احلديث، قلت: ليس بضعف يف احلديث، وفيه بقيَّه؟ 

جممع ( :يقول يف ، اهليثميستوضح منكم عن كالم اهليثمىاع السرقة: حول موضو  السائل:
أشهد  !يا حممد :فقال ؛جربيل وهو بتبوكرسول هللا  قال: أتى ةأمام على حديث أيب )33 :الزوائد

 اسبعني ألفً ونزل جربيل يف ، رج رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفخ ؛جنازة معاوية بن معاوية املزين
ووضع جناحه األيسر على األرضيني  ،وضع جناحه األمين على اجلبال فتواضعتف ؛من املالئكة
يا  :فلما فرغ قال ؛وجربيل واملالئكة ،فصلى هللا عليه وسلم ؛حىت نظر إىل مكة واملدينة ؛فتواضعن
ا كبً ا ورا ا وقائمً بقراءة قل هو هللا أحد قاعدً  :قال ؟مبا بلغ معاوية بن معاوية املزين هذه املنزلة !جربيل
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   " احلديث.اوماشيً 
قال أنه يُ  :بن حباناقال  ،فيه نوح بن عمرو  ؛رواه الطرباين يف الكبري واألوسطي: "قال اهليثم

 ،وهو مدلس )،ةبقيَّ ( :وفيه ،احلديث يف ضعفبليس هذا  :- يهليثما- قلت  ؛سرق هذا احلديث
  ؟مراده يف هذه العبارة فأستوضح عن ي.فهم عبارة اهليثم يَّ فأشكل عل "؛وليس فيه عله غري هذه

  أعد عبارته. الشيخ:
قال أنه سرق يُ  :بن حباناقال  ،فيه نوح بن عمرو  ؛رواه الطرباين يف الكبري واألوسط" السائل:
وليس  ،وهو مدلس )،ةبقيَّ ( :وفيه ،احلديث يف ضعفبليس هذا  :- يهليثما- قلت  ؛هذا احلديث

  "فيه عله غري هذه
 ،ينبغي أن ننظر يف سند الطرباين :لكن كتمهيد للجواب ؛جواب وهللا ما يبدو يل اآلن الشيخ:
 )ةبقيَّ (وإذا كان هو فوق  )،ةبقيَّ (قد يكون هو دون  ،فقد يفتح لنا بشيء ؛عندك اإذا كان ميسرً 

  .فيه هذا الكالم النظرينبغي  حينئذ
مة هذه الكلأن  يعين ياهليثم نه يسرق احلديث علَّ أملا قال: ان خنا عبارة ابن حبيش السائل:

  .منها ضعف(ليس) 
  تضعيف. الشيخ:
  ؟أنه سرق احلديث )قاليُ ( السائل:
  .نوح هذا ةترمجع جار ن نأ آخر مالحظتك هذه تفتح لنا سؤاالً  الشيخ:
  .ننظر لفظه حبان بنحني الو يف اجملر  السائل:
  .بن حبانا (ضعفاء) يف ا يف غريه ليس فقطيضً وأ ،نعم الشيخ:
 - فيها -جممع الزوائديف - لعل يف النسخة فيها  :اتب هنا أيضً ك  يأو الشيخ عل السائل:

بكلمة: "ليس هذا بضعف" "وليس هذا  ،"ف احلديثضعِّ ليس هذا يُ " :وأن الصواب ،تصحيف
-احلديث  ألنَّ  علَّ  ؛ف احلديثفإن هذا ال يضعِّ  ،بن حبان هذاامع قول  ُيضعِّف احلديث"؛ يعين:

من جهة أخرى  ثابتاحلديث وكون  ،شيء هرقة وكونه سرقوهذا س ،موجود من طريق أخرى -مثالً 
  ؟خرآشيء 

  ؟)ةبقيَّ (ما الفرق حني ذاك بينه وبني  الشيخ:
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  .. السائل:
نوح  حدثنا :حدثنا على بن سعيد الرازي :7537برقم  ):(الثامنيقول الطرباين يف  السائل:

 ة؛أمام عن أيب ،ن زيادعن حممد ب ،حدثنا بقية بن الوليد :ياحلمص يبن عمر بن حرى السكسك
  ؟ه وسلم جربيل عليه السالم احلديثرسول هللا صلى هللا علي يتأ :قال

  .خالص انتهى املوضوع الشيخ:
  .عمن السائل:
  ؟اجلواب واضح .ألن العلة من فوق الشيخ:
  .واضح السائل:
   ا.جزاك هللا خريً  الشيخ:
وهذا إسناد  ،باألصل غري صحيح فهوأن هذا احلديث ليس له صحة  - !يا إخواننا- مومع العل

نه أ صلى هللا عليه وسلم مل يصح عن النيبألنه  ؛به هذا احلديث املنكر يَ وِ األسانيد اليت رُ  ةمن مجل
  .مهخى بأصلك احلبشة النجاشي املسمَّ صلى صالة الغائب إال على م

  ؟لسنزل اآلن من بقية املدأ ،لضعيفنزل من األو كان السارق  -يعين- خنا يش السائل:
  .-بارك هللا فيك-. ياتضما يكفينا الواقع بالش فر  الشيخ:
  ؟مشهور الشيخ أهتكلم يف املثال الذي قر أ .هذا الذي كان يف املثال هذا السائل:
  .بق اجلواباملثال س الشيخ:
  .أنا أقول ما وضح يل جوابكم عليه السائل:
أما  .ياتضن الفر دعنا م :لك قلتُ لذو  ؛تعكس الواقع كوضح يل سؤالك أن الكن أن الشيخ:

ُِ ف :جوايب عن هذا الواقع انيد يف أس ةودهاملع لةبسرقة احلديث هو دون الع مَ هو أن الذي ا
  .دونه .)ةبقيَّ (األحاديث أال وهو 

  .ةلطرباين من بقيَّ إىل اأقرب أدري هو إىل الطرباين،  السائل:
  .من فوق مش من حتت ةلعلانحن نبدأ ف ،نعم الشيخ:
هو الذي  )ةبقيَّ ( من اقال هذا أضعف وأشد ضعفً يُ  أنه :الذي كنت أفهمه اآلن نإذ السائل:

  ).ةبقيَّ (ل مَّ ما حيُ  .لمَّ حيُ 
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  .أنا ما قلت هذا الشيخ:
  .. اعالشيخ الطرباين لو فرضنا أنه وضَّ  .وضاع مثالً  هفي لو أنه -شيخنا- تمل حم السائل:
  ترجع للفرضيات؟! الشيخ:
  يخ! تقابلنا يف ..هذه املسألة يا ش السائل:
  .معليش! لكل حادٍث حديث الشيخ:
  انية أسأل عنها؟!وإذا وقعت يا شيخ! كيف آجي مرة ث السائل:
  معليش! عندك اهلاتف. الشيخ:
  .هذا املدلس ىأنه وضع احلديث ومسَّ  فمحتمل ،إذا كان الوضاع أنزل يعين السائل:
  .نفرتض اجلواب على نفس القاعدة الشيخ:
  ؟أنه ما مساه حمتمل السائل:
  .هو املتهم وليس من فوقيكون ا نقول فرضً  ،ال الشيخ:
خر آيف ( خنا وذلك الذي أشرمت إليه سببه لسهولة ورود املتابع ملن حتت السنديش السائل:

  .السند)
  .هو كذلك ،نعم الشيخ:

  ).00:39:02(هل هناك فرق بني "هذا حديث باطل" و "هذا حديث موضوع"؟  - 12

ٌق بني قوهلم: (هذا حديث باطل) و (هذا هناك فر هل  -مبارك هللا فيك- طيب السائل:
  حديث موضوع)؟

كون يف إسناده رجل أن ي -اغالبً – يشرتط يف احلديث الذي قيل فيه :هناك فرق بلى، الشيخ:
م  ؛وال يشرتط يف هذا الشرط يف احلديث الذي قيل فيه أنه باطلٌ  وضع،بال يمقد رُ   يف-أل

  :بطالنه من ناحيتنييعنون  - الغالب
م يعنون  الناحية األوىل:    تًنا.فهو باطل م ؛من حيث معىن احلديثأ

ذا اللفظ يرو وقد يعنون من ناحية السند أن يكون الذي رَ  عن إمام من  يهوى هذا احلديث 
 ،عدده صىله من التالميذ ما ال حيُ  زهريال واإلمام -مثالً - هري كاإلمام الزُّ لنفرتض   ؛أئمة احلديث

وإمنا  ؛ته ليس وضاع أو كذابوينفرد عنه برواي ،هذا احلديث اإلمام الزهريمنهم عن  أحدٌ  يال يرو 
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ا فهنا أيضً  ؛خرهآاحلديث إىل  ما إذا كان منكر عن فضالً  ،-كما يقولون- له مناكري  ضعيف أو
ذا املنت المثل هذا افى ا أن خيمستبعد جدًّ  هألن )؛باطل(يطلقون لفظ  ، سعيد بن يهر زُّ حلديث و

هري املالزمني له واملكثرين املسيِّب، أو املسيَّب عن أيب هريرة، مستنكر جًدا أن خيفى على تالمذة الزُّ 
لتصاق أو وباال ديثئمة احلاالتصال بأ ليس له وزن يف العلم ويف قمئعنه مث ينفرد رجل من الرواية 
  .باطلفي مثل هذا يقولون أنه حديث ف ؛هريزُّ باإلمام ال االختصاص

  ؟القواعد األخرىخيالف  ما كان املنت ليس فيه  حىت وإن السائل:
  .هو كذلك الشيخ:
هري نفسه يف نفس املثال الذي ذكرمتوه لو جاء متابع زُّ خنا الضعيف عن اليبع شو لو ت السائل:

  ؟ملنت هذا ونفس اإلسناد هل تقبلخر لنفس اا عن ضعيف اآلأيضً 
  ؟تقبل متابعة وال احلديث الشيخ:

  ؟هريزُّ خر عن الآالضعيف تابعه ضعيف احلديث يقبل يف هذه احلالة إذا  يعين لسائل:ا
  .ال الشيخ:
   ؟ما يقبل السائل:
  .ال الشيخ:
  ؟بنفس العلة األوىل السائل:
 يعين ة؛ذذه الشهرة وبكثرة التالمعنه ليس  يأما إذا كان املرو  .ذه احلالة ال الشيخ:
  .حباجة إليهااحلديث الفقهاء  أئمة مالحظات

  ؛ ألن عندهم دقة نظر. ما شاء هللا!هممش علماء األحاديث حباجة إىل آراء

هل انفراد الطرباين بالتوثيق يقبل؟ وهل العقيلي وابن العماد والسمعاين وحبشل واحلاكم   - 13
  ).00:42:09(كذلك؟ 

سألتكم عن -  ديلا يكون هلم كالم يف اجلرح والتعخنا من مجلة األئمة الذين أحيانً يش السائل:
  -أكمل بقية السؤال كان فاتين - إن شاء هللا–بعضهم البارحة، والليلة 

  إن شاء هللا وأنا أقول: معك الشيخ:
 ؛رجل لىاإلسناد عيف ا يسوق احلديث ويتكلم أحيانً  "الطرباين"مثل بارك هللا فيك.  السائل:
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  ؟هل توثيقه يف ذلك يقبل ،ةثق : هوقولي
  ؟ما امسه هذا ،معارض همل يكن لإذا نعم يقبل  الشيخ:
  ."بن محاية حممود بن عبد احلميد" السائل:
  .له يف املعجم الصغري "الطرباين" هذا حنن استفدنا من توثيق الشيخ:
ة وهذا التلميذ ليس من كذلك لو تلميذ الراوي قال حدثين شيخ فالن وكان ثق السائل:

  ؟املعروفني
  .ليس كذلك ،ال الشيخ:
  ؟"يالعقيل" - خنايش- كذلك  السائل:
  ."يالعقيل"إذا وثق  ،كيف ال  نعم: الشيخ

  ؟إذا انفرد بالتجريح ،وإذا جرح السائل:
  .عكست الشيخ:
  ؟إذا أنفرد بالتجريح سؤايل اأن السائل:
  .سبق اجلواب .متشدد ملوضوع ما هوعكست ا نإذ الشيخ:
  ؟ينفرد اأحيانً  )ات الذهبذر ش(يف  "عمادبن الا"وكذلك  السائل:

  .اعرفناه مؤرخً  ا،ما عرفناه حافظً  "عمادابن ال" شيخ:ال
  ؟يف األنساب "السمعاين" السائل:
  .ال على كل حاللكنه نقَّ  ؛ال بأس به "السمعاين" الشيخ:
  ؟ما نقل عن أحدو  ،مثل الكالم يف الرتمجة ؛نفردالو  السائل:
  .قنستأنس بتوثيقه ونوثِّ  ،د راوي عنهوجدناه مل ينفر  الشيخ:
  ؟اسط)تاريخ و (صاحب  "لشُ حبُ "كذلك  السائل:
  .نعم الشيخ:
  ؟يقبل أم ال يقبل السائل:
  .نعم الشيخ:
  ؟لو انفردا "الرتمذي"و "احلاكم"و السائل:
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  "؟احلاكم أبو عبد هللا" الشيخ:
  ؟)ستدركامل(صاحب  "و عبد هللا احلاكمأب" السائل:
ا ق كثريً فهو يوثِّ  ؛"بن حبانا"و "ةزميخابن "التساهل مع ب ور يف حبثهق فهو حمشإذا وثَّ  الشيخ:

  ستدرك.احلال يف امل ونجمهول مبأ رحيهح هلم مع تصصحِّ ويُ  ييرو  لعلهو ؛ بل اجملهولني من
  ؟منه ومها أحسن حاالً  السائل:
  .ةزميخبن امن  لكن ليس أحسن حاالً  ؛نمن ابن حبا احلاكم أحسن حاالً  الشيخ:
  ؟بانفابن ح ؛فاحلاكم ة؛زميخإذا ابن  السائل:
  .نعم الشيخ:
  بارك هللا فيك. السائل:
  وفيك بارك. الشيخ:

  ).00:44:28(ما حكم حممد بن محيد الرازي؟  - 14

  ؟ر قول فيه يستشهد أوال يستشهد بهخآ "ازيد بن محيد الرَّ حمم" السائل:
  يف تفسريه. "يبن جرير الطرب ا"من شيوخ  "ازيالرَّ حممد بن محيد " الشيخ:
  .نعم السائل:
  .ما حيضرين اآلن جواب الشيخ:
  ؟احلافظ ترجم له بالضعف السائل:
م [حافظ] كمثال؛احلافظ  الشيخ: أم هو  ،لكن هل هو يف منزلة الضعفاء الذين يستشهد 
  .اآلن ما يف ذهين شيء ؟ني املتهمنييف منزلة املرتوك
  الذي جعلين أسأل .. السائل:
  مني عم حيكي من هون؟ الشيخ:
ُِ  :املتحدث    - !يا شيخ- بالكذب  مَ هو ا
ُِم بايش؟ [مباذا] الشيخ:   ا

  بالكذب املتحدث نفسه:
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  بالكذب. الشيخ:
   .نعم املتحدث:

مه أبو حامت متحدث آخر: م واره.وحممد بن مسلم بن  رعة،وأبو زُ  ،ا ن وحسَّ  ،هو الرازيون ا
  ؟، حسَّنا من حالهبن معني وحيىي ،اإلمام أمحد ه:من حال

   ي.كن هو راز ل الشيخ:
  ؟يـُُّهمبلدِ  يهو راز  السائل:
  ببلديِِّهم.البلد أعرف أهل و  الشيخ:
 هض املواضع تذكرونوبع ونه،وجدت بعض املواضع متشُّ  أين ،الذي لفت نظري إىل هذا السائل:
  ؟ةبالرتك والتهم
  .شواهدالتمشية يكون هلا حمل ذا ميكن أن ه الشيخ:

لو كانوا علماء؛ ومن ذلك ما يدور على خطورة اإلخالل بالقواعد املشهورة من أفراد و  - 15
  ).00:45:47(لسان بعضهم من التفريق بني منهج املتقدمني واملتأخرين يف احلسن لغريه؟ 

هذا ليس مذهب  "،احلسن لغريه" :خنا يف هذه األيام الطلبة يدندنون حول مسألةيش السائل:
ال سيما وحنن نعرف كالم  ،ا الصدديف هذ ةكلم  مأردنا منكف .وإمنا هو مذهب املتأخرين ؛املتقدمني

 ؛ يقولون:جييبون موكالم اإلمام الرتمذي وه، - مىت-يف باب االستشهاد باملرسل  ،اإلمام الشافعي
   .والرتمذي متساهل ،الشافعي أصويل

  هللا أكرب! الشيخ:
  وهللا! السائل:
  هللا أكرب! الشيخ:
  بارك هللا فيكم؟ السائل:
    هللا أكرب! الشيخ:
م إذا  السائل: هذا  :والثاين قال ،يلو هذا أص ال:ق ؛هذا العامل ، اعترب)أختل(هو هكذا جوا

ومنها:  ،للعمل به :منها ؛احلديث على ثالثة أوجه ينرو  :قلنا بعض العلماء يقولون ؛اهلمتس
ك رواية يعتربون إذا كان هنا :فيقولون ؛العتبارللالستشهاد أو  :ومنها ،للمعرفة والتحذير منه
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ا مع هذا  ةأو حسنصحيحة    ؟فكلمة منكم إن شاء هللا ،الضعيفلذا
  كيف؟ يقولون؟  ا الكلمة األخريةعفوً  الشيخ:
يف   يذكرهم ؛ا عن بعض الرواةكثريً   ييرو  الدارقطين - مثالً - قلنا هلم :-مثالً - ولون يق السائل:

 العتربأو  ،ل بهستدأكتب احلديث أل : إمنابن هليعةامحد قال يف أواإلمام  ،م يعترب :ويقول كتبه،
   ا.وغريمه ،به

االعتبار هنا  :يقولون ؛فإذا قيل هلم ذلك ؛االعتبار هاعلى ثالث أوجه من مأبيذكرون الرواة 
كتب   ذهه ،خر فالآضعيف يشهد له ضعيف  اأم ،أو ثقة معناه أن هذا الضعيف يشهد له صدوق

  ؟العل اإلخوة قد اطلعوا على بعضه ،هذا يف تفألِّ  -!يا شيخ- 
هذا اللي قريب من بلدكم الشيخ عبد هللا السعد، وال إيش [ماذا]؟ هذا مو [ليس]  الشيخ:

  ماشي على هذه الطريقة؟
ذا. السائل:   أنا ما قرأت له كتب، لكن الشيخ علي أخربين 
 ،الدعوة بعامة [تضر] تضر عم - يف احلقيقة- هذه احلداثة  -بارك هللا فيك-املقصود  الشيخ:

ويكفيهم يف  ،جديدة لعلم احلديثو  ةحديث وأصوالً  اأن يضعوا قواعدً  م يريدونإ ؛ةواحلديث خباص
م يقعون يف خمالفة قوله تبارك وتعاىل َ َلُه اْهلَُدى ﴿ :هذا أ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ وَ    .3﴾ُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًاَويـَتَِّبْع َغيـْ
ما نتكلم عن -ا ألحد من أهل اإلسالم ال ميكن إطالقً  .فهؤالء خيالفون سبيل املؤمنني

 قاعدة أو ،صالً أأو  اجديد سواء كان فرعً  أيبر  يتأميكن ألحد من أهل اإلسالم أن ي ما .- الكفار
 - وجلَّ  عزَّ - ألن هللا  ؛بشيء خيالف فيه املسلمنيال ميكن ألحد من هؤالء أن يأيت  ،من قاعدة افرعً 

َر ﴿ :مبا مسعتمد هؤالء املخالفني هدِّ يُ  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ
  .4﴾َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا

صحيح أو حسن " :أن احلديث - اأيضً -وعلم أصول الفقه  ،ن من املعلوم يف علم احلديثآلا
فلو أن إنسان ما من هؤالء الشباب  ،ن يف صددهاآلامث هناك تقسيمات أخرى لسنا  "؛ضعيفأو 

                                 
 ].115[النساء:  3
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 ،عندنا إال صحيح وضعيف هما في" :لو قالوا - املغرورين بعلمهم والصحيح جبهلهم- اليوم - ني ثِ احملدَ 
حسن " :منا احلسن كالصحيح إىلسوخباصة إذا ما ق "،حديث حسن ،عندنا حديث وسط هما في
   ".وحسن لغريه ،لذاته

ا - أو يريدون أن يزعموا- هذه التقسيمات يزعمون   :تشملهم اآلية السابقة ،أننا ال نعرتف 
   .هذا من اجلهة الشرعية .وا هللا ورسوله بذلكقفشاق ؛خالفوا سبيل املؤمنني

عليه قرون وقرون  يألن أي علم ميض ؛ا ملخالفة هؤالء العلماءن اجلهة الواقعية ال سبيل أبدً م
 ،لمتقدمل دعًما من املتأخر دعًماويأخذ  ،ال شك أنه يأخذ قوة ؛ابعون يف البحث فيهتماء يتلوالع

جل هذا ر  ؛بل هذه القرون ؛هذه السنني ،فإذا ما جاء إنسان يريد أن يضرب هذه اجلهود كلها
   ي،هذا رجل كأ !أمحق

مع  !ما أدرى ما أقول-وهذا ال وجود له يف املاديات - لو أن رجل أمحق  ديًا:ما لو ضربنا مثالً 
 ،له وجود يف املعنويات -مع األسف الشديد- لكن  ؛ال وجود ملثل هذا النوع -األسف أو مع الفرح

كمثل إنسان أمحق له   ؛العلوم ى جديد يف هذهأمثل هذا الذي يأيت بر  ؛- يف العلوم هذه الشرعية
هذه  لىفهو ال يعرج ع ؛ن أن يبتكر طائرة مل يسبق إليهاآلااالبتكار واإلحداث فهو يريد  غرام يف

-وهذا اجلهاز الذي يسموه  ،- مثالً - هذه مسجالت  ،وقولوا ما شئتم من أمثلة ،اجلهود اجلبارة
 هذا املخرتع أو ةعلى خدم رواالذين توفَّ ا جلهود هؤالء ال يقيم وزنً  إىل آخره. باحلاسوب -اأخريً 
! هذا يكون هذا يكون جمنون ،ق كل هذه اجلهود وهذه اخلدماتيسبُ  اإمنا يريد أن يبتكر جهازً  ؛اكذ

   جمنون!
مع األسف - نراه  نالكن ؛نساناإليف املاديات ما نرى مثل هذا  :أقول -مع األسف-لكن 
   .هذه يف العلوم يف املعنويات - الشديد

من ناحية الشرع أنه ما جيوز ملسلم أن خيالف سبيل املؤمنني يف  الواقع بعد ما عرفنا :أقول
م أيضً  ؛أو ما شبه ذلك اةول احلديث أو أصول الفقه أو الرو أص ال ميكن أن  ،الكن الواقع يكذ
ه وهذا ال يؤخذ بقول ،وهذا يؤخذ بقوله بتة ،وهذا ال يؤخذ بقوله ،هذا يؤخذ بقوله :ف الناسنِّ نص
صحيح فقط أو ضعيف  امَّ إحديث  أننا نريد أن جنعل علمال ميكن هذا التصنيف على فرض  .بتة
شخص يف منتهى الضعف هذا ال  - مثالً - وقد يكون  ،هناك ناس مراتب ودرجات هالبد في ،فقط

يس عاقل فطن إىل كاحل مؤمن صادق  خر صآلكن شخص  ؛يستشهد به يف تعبري علماء احلديث
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إذا ما روى  ا،طرح طرحً ال يفهذا  ؛خرآعلم ما ضعف حفظه يف علم بغاله انش لكن بسبب ؛خرهآ
  .وعلى هذا جرى علماء احلديث ،ويستشهد به ،خر يستأنس بهآيف علم 

أم هم  ،هل يريدون أن يأتوا مبصطلح جديد :بتذكر هؤالء - بارك هللا فيك- ولذلك أنت 
  ؟ علم احلديث يؤمنون باملصطلح املقرر يف

لكن اآلراء  األمر األول نفضنا أيدينا منهم، وإن قالوا: ال، حنن مع علم احلديث؛ فإن أعلنوا
: من نآلانسأهلم  ؛خرهآمحد إىل أأن هذا أصويل وهذا شافعي وهذا  - مثل ما ذكرت عنهم- الشاذة 
وقد جاء يف  - املتابعات والشواهد  :من علوم احلديث - كما يعربون يف علم املصطلحأو  - فصول

واملثال الذي نقلته عن اإلمام  ؟ماذا يقولون يف املتابعات والشواهد - من هذا الكالمكالمك شيء 
   .هذه القاعدة وضعهو الذي محلهم يف  ابن هليعة أمحد يف

نه يصف بعض األحاديث أع اإلمام البخاري يف تبالتلميذ ي ،واإلمام الرتمذي واإلمام البخاري
ا يقولون يف أيضً . ول يف كثري من أحاديثه أنه صحيحيقول أنه صحيح مع أنه يقوليس  ،بأنه حسنٌ 

  !ضربنا به عرض احلائط ،رمينا به نكما  ،البخاري هذا خباري
من خالف  نَّ أو  ،ليه ينحرفونإأن يبني هلم خطورة ما و  ،مواعلَّ أن يُ  -احلقيقة- هؤالء جيب 

 من ثالثة يف بدوما إال باحلديث الصحيح: (( حنن وما حنتجُّ  ،ومن شذ شذ يف النار ،اجلماعة
فعليكم  ؛استحوذ عليهم الشيطان حتضرهم الصالة ال يؤذن فيهم، وال تقام فيهم الصالة إال

   .إمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية )).فإمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية ؛باجلماعة
ار شإىل ذئاب الكا - خاصة يف هذا الزمان-فهؤالء معرضون  لمون كما تع-  ، اليومعن أنيا

ا بأساليب خمتلفة جدً  ،ومن املنافقني املتظاهرين باإلسالم ،يهاجم اإلسالم من أعداء اإلسالم - يعين
 ؛القلوب وقد يستخدمون بعض املسلمني الطييب ،حماربة السنة بشىت الوسائل والطرق :منها ؛اجدً 

اء ال يشعرون وهؤالء الضعف ،هؤالء الضعفاء نيوجهو  نلك ؛ليقوموا باهلدم الذي يبطنه هؤالء
  .مبكرهم

ية آاالستدالل ب :ونسمعه يف األشرطة ،ما نقرأه يف كتبكدائمً  -اأيضً -خنا دليل يش السائل:
ضعف حفظ مع  ا،عه متامً هذا يف موض .5﴾َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُمهَا فـَُتذَكَِّر ِإْحَداُمهَا اْألُْخَرى﴿ :البقرة
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  .دمقام رجل واح قوموت ،تقوى الشهادةي ؛ضعف يف حفظ
  .هو كذلك ،نعم الشيخ:

لبعضهم  ؟صطلح أم الباملهل يؤمنون  :يف موضوع - أستاذي- كم حول قول :أحد احلضور
  ؟)مصطلح احلديثنظرة جديدة يف علم ( :رسالة بعنوان
  .فني منهئلذي كنا خاهذا ا آه! فاحت رائحتها! الشيخ:
هري هذا زُّ بن الاعن اإلمام  الثقة إذا انفرد :يقولون - اأيضً  -خنايش- يف نفس السؤال  السائل:

  .-وتفرد هذا الثقة الوحيد يعين- هري زُّ ال ةذأين تالم :قالوا ،ل هذا الثقةما يقب
  نعم، هذا بُلينا.. الشيخ:

  ).00:56:41(هري؟ ما هو القول يف انفراد الثِّقة عن الزُّ  - 16

ابن  - مثالً - الم كبعض  قرأ تلكن عندما  ؛استدالل هلم يف بعض املواضع هفي ،نايخش السائل:
 دبع ة؛ رجع وقال،املنت نكار  يف لما كانف ة،رى املنت فيه نكار ت ؛يف العلل ، أو أيب حامتحامت أيب

  .هريزُّ بقية املالزمني واملكثرين عن ال نفراد هذه الثقة دونا ةبعلَّ  علَّ  ،اليت يف املنت ةالنكار 
  آه! يعين مش كونه انفرد الثقة. الشيخ:
   ءيرجع إىل هذا الشي ةإما إذا كان يف املنت نكار  .-خنايش- رد فقط جمرد التف السائل:
  أحسنت. الشيخ:
  بارك هللا فيك. السائل:

مت تسجيل هذا اجمللس يف اليوم اخلامس من  بسم هلل. إخوة اإلميان! واآلن مع اجمللس الرابع.
  هـ. 1416رجب 

نيب صلى هللا عليه وسلم؟ هل ُيستشَهد للحديث الضعيف بالقرآن، وهل يُعَزى لفظه لل - 17
)00:57:21.(  

 ىلإا ف سندً يهذا املنت الضع ىعز ويُ  ،نآلحديث الضعيف بالقر هل يصح االستشهاد ل السائل:
  ؟ن أم الآظاهر القر  ه يوافقناألن مع عليه الصالة والسالم؛ رسول هللا

ن آوارد يف القر  -كما ذكرت-املعىن  نَّ مادام أ ى،املعىن فبل اأم ،عزىاللفظ فال يُ  اأم الشيخ:
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ذا اللفظ هذا تكلَّ  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الرسول أنَّ  اأم .شك يف صحته فال ؛الكرمي م 
 فمعناه إذا ؛عناهملن آقر البأنه ال يوجد إال شهادة  مفروًضا سؤالوإذا كان ال .خرآحيتاج إىل دعم 
  .هذا الذي يبدو يل .صحيح دون لفظه

 موضع] ممكن أخونا علي يقرأ الـ596 :اجلزء اخلامس[ :ةصحيحوهذا موجود يف ال السائل:
  يف الصحيحة؟
  ممكن. نعم. الشيخ:
ومن وعده على  ،فهو منجزه له ا؛على عمل ثوابً  هللا من وعده(( :حديث ،شيخنا :القارئ
 مسند أيب وهو يف ا،ا واحدً إال طريقً له  - خنايش- واا مل تذكر طبعً  )).فهو فيه باخليار ؛اً عمل عقاب

  - هون جاي الَقِطيعي، أنا يف ذهين أنه الُقطِعي -  ،يعِ طَ حزم القُ  يل بن أيبهوىف سنده س ،يعلى
  هللا أعلم. هات. الشيخ:
يل هذا فهو ضعيف وقد ضعفه هس غري ه ثقات،كل  رجالها إسناد ضعيف وهذ :القارئ

وقد (حزم  أيبسهيل بن  يهوف ،وسطاأليف الطرباين  أبو يعلى،رواه  يواحلديث قال فيه اهليثماجلمهور 
 :قلت ،- كما تقدم- فه اجلمهور وضعَّ  ،احلص :بن معني يف روايتهاوقال  )وثِّق على ضعفه.

ول يشهد له آيات كثرية يف فإن شطره األ ؛فهو ثابت املنت عندي ،هواحلديث مع ضعف سند"
َجاَوُز َعْن َسيَِّئاِِْم ِيف َأْصَحاِب َونـَتَ ﴿ :وقوله 6﴾َال ُخيِْلُف اهللَُّ َوْعَدهُ ﴿ :قوله تعاىلك ؛ن الكرميآالقر 

ْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدونَ  فيشهد له حديث عبادة بن  ؛خروأما الشطر اآل .7﴾اْجلَنَِّة َوْعَد الصِّ
إن شاء  ؛خليارهللا تعاىل من أمره با نَّ إف ؛ىصَ وعَ  عَ هللا ومسِ  دَ ومن عبَ (( :بلفظ االصامت مرفوعً 

  ؟))بهوإن شاء عذَّ  ،رمحه
هنا يبدو فيه عامل من تلك العوامل اليت جتعل بعض القواعد أو الضوابط ليس على  الشيخ:

   :د هنا شطرانووجِ  ،إطالقها
   .نآيف القر  ههو كما ذكرنا شاهد :األولالشطر 

– هو الذي أوحى رمبا هذا االقرتانف ،ولفظه قريب من لفظه ،شاهده يف السنة :والشطر الثاين

                                 
 ].6[الروم:  6
 ].16[األحقاف:  7
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  . - انفً آ-أما القاعدة هي كما ذكرنا  .موهللا أعل .لذلك الكاتب أن يقول ما قال -التعبري إذا صحَّ 
 ،عمل بهن يُ آبالقر  ثابتفاملعىن  أماو  عليه الصالة والسالم، ى إىل النيبعزَ ال يُ  للفظأن ا السائل:

  .عىن العمل بهمب
  .هو كذلك الشيخ:
 لمالع :حلافظ يف النكتقطان كما ذكره االبن اخنا يهو الذي رجحه ش - اأيضً - وهذا 
  .من جهة العمل .نآالضعيف إذا كان يوافق ظاهر القر باحلديث 

  مجيل جًدا. الشيخ:
  بارك هللا فيكم. السائل:
  أحسن هللا إليكم. الشيخ:

هل قول بعض العلماء فيمن كثر خطأه يكتب حديثه وال حيتج به يعد تساهل؟  - 18
)01:00:42.(  

أو كان الغالب  ،ه إىل أن استوعب كل حديثهؤ ي إذا كثر خطخنا الراو يشوإيَّاكم.  السائل:
م  ؛أجد العلماء يف كتب اجلرح والتعديل حيكمون عليه بالرد ؛عليه اخلطأ إال أن بعض املواضع مع أ

هم بأن كل حديثه ليس بقائم أو ليس إال أنه مع وجود تصرحي ؛يصرحون بأنه ليس له حديث قائم
 يف أيب ديبن عاقول  :مثال ذلك ؛يكتب حديثه وال حيتج به :ولونيق ؛أو مستقيم له حديث مستوٍ 

وهو مما من ال  ،وقلما يوافق عليه الثقات ،الغالب على حديثه الغرائب" :قال ؛مرمي أيببن بكر 
   .ا قال أبو حامت يف مروان بن ساملوكذلك أيضً  ".ولكن يكتب حديثه ؛حيتج به

ابط ممكن أن الرجل يكون كثري اخلطأ إىل أن أو هلذه احلالة ضو  ،فهل هذا يعد تساهالً 
  ؟ومع ذلك يصلح أن يستشهد به ،حديثهيستوعب كل حديثه أو غالب 

خر موصوف مبثل هذه آإىل  اوٍ من ر أن هذا خيتلف  - علمأ وهللا-الذي يبدو يل  !وهللا الشيخ:
نه كان أو سبب طرح حديثه أمنا ههذا أنت تعرف أن  "مرمي أبو بكر بن أيب" :فمثالً  ؛الصفة

قد تكون كد ؤ وأ ،وإذا كان األمر كذلك فيمكن أن يكون له أحاديث ولو قد تكون قليلة ،ختلطا
ولكن تكون هذه األحاديث من احملتمل أن يكون  ؛ابرين حلديثهسقليلة بالنسبة لبعض الباحثني وال

وإمنا ميكن أن  ؛في هذه احلالة ما ينبغي أن يطرح حديثه بالكليةف ؛ا قبل أن خيتلط ثَ قد حدَّ 
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خبالف ما لو كانت العلة هو أنه ضعيف  ،التضعيف هي االختالط ةما دام أن عل ،يستشهد به
 ةابتك نإذف .د عليه ما قيل فيهر هذا ي ة،لمن حا خريٌ  ةليس له حالف ؛أو طبيعةً  الذاكرة واحلافظة فطرةً 

  .ولعل هذا واضح ،خرآإىل  احلديث ملثل هؤالء خيتلف من راوٍ 
  املختلط ممكن أن يكون ليس له حديث قائم يف زمن االختالط  يعينما شاء هللا!  السائل:
  نعم. الشيخ:
  .ه مبعىن ما كان يف زمن االستقامةوما قال فيه يكتب حديث السائل:
  نعم. الشيخ:

هل قاعدة الزيادة والشذوذ والقبول جتري يف مجيع املواضع أم ختصص فيما هو مشهور  - 19
  ).01:03:36(أهل العلم يف الرفع والوقف واإلرسال؟  وكثري يف استخدام

 ،زيادة الثقة واحلكم عليها بالشذوذمسألة خالف العلماء يف قبول  - اأيضً -خنا يش السائل:
أم أن  ،وباب اإلرسال واالتصال ،قصهنو  وباب زيادة راوٍ  ،باب الوقف والرفعهل هذا خاص يف 
ه عن املدلس و اجلماعة رو  ،ريح مدلس بالسماعتص - على سبيل املثال مثالً -ذلك يتعدى إىل 

ثبات إيف  -اأيضً - كذلك   ،بالسماع بالتصريح ا رواه عنهمحفظً  وا أوفرد أقل منهم عددً  ،بالعنعنة
 ،يف إثبات كل ما يزيل العلة املوجودة بالسند - مثالً -كذلك   .الصحايب أو أنه ليس بصحايب ةبصح
  يو خر وير آ مهيخالفف ةث فيه علحفظ احلديألا وأاحلديث اجلماعة  ويقد ير 

ً
من  ااحلديث سامل

ص مبا هو صَّ يف هذا املوضع أم ختُ  -اأيضً - يالزيادة والشذوذ والقبول هل جتر  هل قاعدة ،هذه العلة
  ؟الوقف والرفع والوصل واإلرساليف  أهل العلماستعمال يف  مشهور وكثري
ولكن البد  ؛االختالفات اذج منالنمهذه  لي اعتقده هو أن األمر شامل لكالذ ،ال الشيخ:

أنه شذ عن اجلماعة وخالفهم يف  :- ابتداءً - ستطيع أن نقول نة ذاك الراوي الذي صف ىلإمن النظر 
   .ا ذكرتذلك ممحنو و  ،تحديث املدلسب حتصريالأو يف  ،أو يف الزيادة يف املنت ،الرفع مثالً 

  املبهم، وغري ذلك. وتعيني السائل:
ذه الزيادةالبد من نعم.  الشيخ: فإذا كان من الناس العاديني  ،النظر يف ترمجة هذا الذي جاء 

خبالف ما لو   ،القاعدة على مشوهلا وعمومهاف ؛-مثالً - رون مبزية يف احلفظ والضبط ذكَ الذين ال يُ 
وتوسعت يف  ا،ليهإه األمور أو املواضع اليت أحملت كان هذا الذي خالف اجلماعة بشيء من هذ
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 يذ جتر ئفحين ؛زه عن أمثاهلموليس هناك يف ترمجته ما مييّ  ة،فإذا كان من عامة الروا ؛اضرب األمثلة 
   .القاعدة على عمومها ومشوهلا
 زيادةن أجله تبىن علماء احلديث رفض حظنا العلة أو السبب الذي مهذا هو األصل إذا ما ال
   .- مضت يف مناسبات سبق أن ذكرنا بعضهاو - الثقة إال بالشروط اليت تعرفها 

 ؛هنا القلب يشهد بأن العكس هو الصوابف ي؛م الثقات من أجل ثقة عاديإذا لزم توه يعين
 ،اء كان زيادة يف املنتو م ثقة خالفهم سوهِّ فأيسر منه أن نُ  ؛م مجاعة من الثقاتوهِّ مبعىن بديل أن نُ 

  .- علمأوهللا -  ليها هذا هو الذي يبدو يلأشرت إ ذلك من األمثلة اليتغري أو يف  ،ندسأو يف ال

الرجاء توضيح ما ورد يف الصحيحة من تضعيف إسناد زيادة لفظة: "ومغفرته"؛ مث  - 20
  ).01:07:32(حتسينها بالنص القرآين؟ 

  السائل:
احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

  وأشهد أنَّ حممًدا عبده ورسوله.
 :حاشية على السلسلة الصحيحةيف قرأت خبط الشيخ  :قال ؛ونا أبو احلسن كتب هناهنا أخ

  ؟ينآ حتسينه هلا بعموم النص القر مث )تهومغفر ( :زيادة تضعيفه إسناد ثالثاجلزء ال
فهو من  ؛ينآقر  ديث الضعيف إذا شهد ملعناه نصٌّ احل هذا شاهد من حيث أنَّ  يعين الشيخ:

َها َأْو ﴿ :تبارك وتعاىل ن قولهذلك أل ؛حيث أن املعىن صحيح َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ
   :بتداء السالم درجات ثالثكان ال  ذافإ .8﴾رُدُّوَها

   السالم عليكم 
   السالم عليكم ورمحة هللا 

  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
 
ُ
فإذا سلِّم: "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته" فأحسن درجات إلقاء السالم وابتدائه أن يقول امل

َها﴿ :أن يطبق اآلية الكرمية مُ سلِ مُ أراد الْ  قاه ا على ما ألفهو البد وأن يزيد شيئً  ﴾َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ

                                 
 .]86[النساء:  8
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 ؛من اآلية دون الشطر اآلخر منها الذي هو األكمل اال يكون قد طبق شطرً إبالسالم و  ئاملبتد
َها َأْو رُدُّوَهاَفَحيُّ ﴿ :ث قالحي   .﴾وا بَِأْحَسَن ِمنـْ

هو  ،عليه مبثله ورد الرادُّ  )؛السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته( :كامالً   افالذي ابتدأ السالم سالمً 
   ؟رد بأحسن منهاالفكيف يكون  ؛منا رد مبثلهاإ ؛ما رد أحسن منها
هو  ينآثل هذا النص القر ىت ولو مل يكن مح ؛بتقوية معىن احلديث -اأيضً - سهنا حنن نستأن

ويزيد يف  ًء،اب الذي كان مينع من الزيادة ابتدعمل عبد هللا بن عمر بن اخلطا ،عمل السلف
  .فهذا الذي أراده ،اجلواب على السالم الكامل

  ؟هذه مع هذا :أقول السائل:
  !؟ش هذا مع هذااي الشيخ:
  .ن مع األثرآعموم نص القر  يعين السائل:
  .وأن يوصلنا إليه ،ا يف حديث نبيناهللا يفقهنونسأل  ،نعم الشيخ:

  ).01:10:41(إذا اختلف قول اإلمام الواحد يف الرَّاوي جرًحا وتعديالً فما العمل؟  - 21

 ةفمر  ،مرة يوثقه ومرة يضعفه يعين ؛ختلف فيه قول إمام واحداالراوي إذا  ،خنايش السائل:
هل  ،حيمل ى مافعل .ملتقدم أو املتأخر من القولنيومل يظهر لنا أي دليل على ا ،حهله وأخرى جرَّ عدَّ 

  جرح اجململ واملفسر؟ل بني فصَّ أو يوثقه أو يُ  ،عتمد التجريحيأنه جيرحه و  :قاليُ 
  ؟ق فماذا نقولكان اجلارح غري موثِّ   نقول كما نقول فيما لو الشيخ:
  ؟تفسري اجلرح واإلمجال ىلإننظر  السائل:
  اب.هذا. هو نفس اجلو هو نفس  الشيخ:
  ؟ربة يف ذلك باب التفسري واإلمجالالع هكذا يعين السائل:
م دِّ قُ  ذئحين ؛حقيقي  أنه جرحٌ وبعد تفسريه تبنيَّ  ا،كان اجلرح مفسرً   فإن ،جلرحاتفسري  الشيخ:

  .خمتلفني اكان أو ااجلارح واحدً ق و على التوثيق سواء كان املوثِّ 
 - أيًضا- هذا حممول ، اجلرحبتقدمي  -حفظكم هللا-واملواضع اليت جندها يف كتبكم  السائل:
  ؟فصيلعلى هذا الت

  .رر ومؤثِّ مفسَّ  بيكون جرحهو بال شك  الشيخ:
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  ).01:12:08(ما هو األوىل عند قراءة األعداد أيبدأ باليمني أم بالشمال؟  - 22

  اجلزء الثاين من الضعيفة.  السائل:
  ؟ دأ بالشمالأن نبدأ باليمن أو نب عداداأل اءةعند قر  - خنايش-األوىل 

  حىت يأيت الكتاب. سؤال جانيب -يعين- هذا 
  .نةالسعلى أ دطبعا نب الشيخ:
  ؟باليمني السائل:
  .أما البدء بالشمال هذه طريقة الكفار ،نعم الشيخ:

  ).01:12:33(تابع الختالف قول اإلمام الواحد يف الراوي جرًحا وتعديًال.  - 23

ِإنَّ اهللََّ  !يَا َمْعَشَر األَْنَصارِ « ]:1031[ :برقم يف حديث - حفظكم هللا-م قلتقال:  السائل:
ًرا ِىف الطُّ  : يَا َرُسوَل اهللَِّ نـَتَـَوضَُّأ ِللصََّالِة َقاُلوا »ُهوِر؟ َفَما طُُهورُُكْم َهَذاَقْد َأثـَْىن َعَلْيُكْم َخيـْ
ُرُه؟فَـَهْل مَ « :ُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلمَونـَْغَتِسُل ِمَن اْجلََنابَِة. فـََقاَل َرُسو  ، َقاُلوا: الَ ». َع َذِلَك َغيـْ

َر َأنَّ َأَحَدنَا ِإَذا َخَرَج ِمَن اْلَغاِئِط َأَحبَّ َأْن َيْستَـْنِجَى بِاْلَماِء. َقاَل: َعَلْيُكُموهُ « َغيـْ  .»ُهَو َذاَك فـَ
  .احلديث

ذا اللفظأذكرمت  ذكرمت قائمة فلما  ،حهقه ومن جرَّ ومن وثَّ  رواته،وذكرمت أحد  ،نه ضعيف 
 ابن حبان قد ذكر القد رأينا اسم ابن معني و " :فقلتم -حفظكم هللا- ذكرمت  ،نيحِ قني وقائمة اجملرِّ املوثِّ 

  :نيتمن القائم يف كلٍّ 
ُ
 قِ وثِّ امل

ُ
فقد  ؛ختالف اجتهاد الناقد يف الراويذاك إال ال وما ،نيفِ ضعِّ ني وامل

الواجب بالنسبة لكل ناقد  وهذا املوقف هو ،هحرِّ جي له جرح يستلزم جرحه به فيتبنيَّ  مثَّ  ؛هقُ يوثِّ 
   ؟حقوله اجلاِر  أمق م قول اإلمام املوثِّ قدَّ فهل يُ  ذئوحين ،ناصحعارف 

اوي ح إال وقد تبني له أن يف الرَّ ألنه بالضرورة هو ال جيرِّ  ؛بالنسبة إليه مُ الشك أن الثاين هو املقدَّ 
عترب توثيقه وعليه يُ  ،وثيقعلى التَّ  مٌ مقدَّ  نفهو إذ مفسَّر فهو بالنسبة إليه جرحٌ  ؛اجلرح به ما يستحق

 ،ْنيِ قَ حبان كموثِّ  بنابن معني و اسم اوىل من القائمة األ - نإذ- ويسقط  ،عنه امرجوعً  امرجوحً  قوالً 
  ".ستةال ىلإ ثمانيةالوينزل عددهم من 

 "،يف احلديثضع" ة:قال مر  ؛قول ابن معني يف األول ،بن حبانابن معني و اننظر ما قول 
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  ؟اا تفسريً يكون هذ "نه ملنكر احلديثإوهللا الذي ال إله إال هو " :أخرىوقال 
  طبًعا. الشيخ:
  قول ابن حبان .. - يا شيخ!- كذلك   السائل:
 هوصفف ؛لكن مدتين مبدك ؛هذا خطأأن  :- قبل أن متدين مبددك- أن أقول  كدت الشيخ:

  سَّر.فجبرح مُ 
نه إ !وهللا الذي ال إله إال هو" :ىخر أُ وقال  "،احلديث ضعيف" :قال األول ،نعم السائل:
ولعل هذا من  ،عنه )ةبقيَّ (رواية  حديثه من غري رُ بَـ عتَ يُ " :بن حبان قالاوكذا يف  ،"ملنكر احلديث

  )".ةقيَّ بَ (طريق 
  بارك هللا فيكم السائل:
  بارك. موفيك الشيخ:

وهلم حديث صحيح اإلسناد أو اصطالحات الفرق بني صيغة التمريض وصيغة اجلزم، وق - 24
حسن اإلسناد، مىت اشتهرت هذه االصطالحات؟ ومن يعرف بالتحّرِي يف ذلك والتزامه؟ 

)01:14:59.(  

 ،وكالم أهل العلم يف الفرق بينهما ،وصيغة التمريض ،يف مسألة صيغة اجلزم ،خنايش السائل:
وبني  )حديث حسن أو يححديث صحقوهلم: (بني  قُ فرَّ يُ " :-أيًضا-  وكذلك قول أهل العلم

بل  ؛رقاون هذا الفوملا يقرأ طالب العلم جيد املتقدمني ال يتحرَّ  )".وإسناد حسن ،إسناد صحيح(
 .هاقد ال يتحرَّ  - اأيضً -بن حجر اكاحلافظ   ؛جيد من األئمة الذين يذكرون هذا يف كتب املصطلح

ى ذلك ويلتزمه حىت ن يتحرَّ مم نو ومن تعرف ،مىت اشتهر هذا االصطالح - حفظكم هللا- فلو متدنا 
ألنه  ؛يف ذلك هاصطالحومعروف  ،نه ساقه بالتمريضأقول نف ؛نسب القول إليه نسبة صحيحةن
  ؟كن أن يسوقه بالتمريض وهو مقبولمي

   .ل عنها بأعلم من السائلو ما املسؤ  :فجوايب ؛إما مىت بدأ هذا االصطالح الشيخ:
   ؟ستعملون هذا التعبري العلمي الدقيقاظ الذين يالعلماء أو احلفَّ  ِمن نأما مَ 

لضممته  حول احلافظ العسقالين ال ما ذكرتَ ولو  ،واحلافظ الذهيب ،فيحضرين اإلمام النووي
املفروض يف مثله أن يلتزم هذا التعبري العلمي  يعين ؛منه ضطردةلكن لعل ذلك ليس قاعدة م ؛ليهماإ
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ثل هذا ملليهم التزامهم إمن الصعب أن ننسب امى فدَ أما كما قلت بالنسبة للعلماء القُ  .الدقيق
ال الذي التعبري العصري سؤ ب كما يقولون اليوم–لكن الذي  ؛الدقيق ياالصطالح العلمي احلديث

  ؟!ماذا وراء ذلك - يطرح نفسه

هل إذا ساق أحد األئمة احلديث بصيغة التمريض يعد من مجلة املضعفني للحديث؟  - 25
)01:17:19 .(  

ساق احلديث  ألحد األئمة وقد ملا أقرأ مثالً  يعين ؛األقوال نسبة - خنايش-لك اء ذور  السائل:
  ، بالتمريضبالتضعيف

  ُرِوَي. الشيخ:
  ؟للحديث نيَ فِ ضعِّ مُ الْ ة مجلمن ن أن أعده هل ممك، -مثالً -  يَ وِ رُ  السائل:
  .نيَ حِ صحِّ مُ الْ  ةمجلمن ه تعدَّ أن  كولكن ال ميكن ،ال الشيخ:
ال أعد هذا وال  ،يف ذلك ضطربمألن صنيعه ضطربة؛ ألنه م ب؛لالضطراكذلك  السائل:

  ؟ذاك
  .التضعيف ىلإرجع األمر  ئذحين ، [بس]ال الشيخ:
ك عدد قائمة بالذين صححوا والذين وكان هنا ،نظرت يف اإلسناد لكن لو أين ،نعم السائل:

كره بصيغة احلافظ الذهيب ذ  -مثالً -ن إإال  ؛يف ذكر هذا احلديث - مثالً -فت ووق ،ضعفوا
فائدة هذا هو ال .ألنه أتى بصيغة التمريض ؛نيفِ ضعِّ مُ إىل قائمة الْ  وأضمَّه أدخله هل يل أن ،التمريض

  ؟يف نظري أنا من السؤال
  .. ذنئنه يلتزم هذا االصطالح حيأعنه  نعلم امن كنَّ  ،أظن عرف جوابه مما سبق هذا الشيخ:
  .نعم السائل:
مني الذين ال نعرف عنهم مثل هذا بالنسبة للمتقدِّ  ، كان كالميقصدي الكن أن الشيخ:
  .االصطالح

ذاقِ وثِّ ني وال مُ فِ ضعِّ ال نعدهم مُ  السائل:   .نيعلِّ ني وال مُ حِ صحِّ ال مُ  ،ني 
  .يعود إىل االصطالح ةنتيجة العمليالل أن و لكن أردت أن أقو  ؛هو كذلك ،بلى الشيخ:
  ؟يعود إىل االصطالح السائل:
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  ،اإىل االصطالح متامً يعود  ،نعم الشيخ:
ً
- ذكرنا أمساء بعضهم  نمم اأو حافظً  الو رأينا عامل

ا إذا رأينا حافظً  ،نه ضعيفأهو  ئًياموقفنا من هذا احلديث مبدف َي)،وِ رُ ( :حديث مايقول يف  - انفً آ
أخذ من هذا نفنحن  ؛َي)وِ رُ ( :حديث ماقال يف  ؛ذا االصطالحهؤالء احلفاظ الذين يلتزمون ه من

 ،التضعيف ينايف اذا وجدنا هلذا احلديث إسنادً فيما إ ،ني باالستمرار عليهلزمِ لسنا مُ  نالكن ؛اتضعيفً 
  ال خيفاكم. امم أو أو ،هلغري  - على األقل- اإما أن يكون حسنً 

  
  أبو ليلى: 

  .. الكالم يف الشريط الثاين ةتتم !نميااإل ةأخو 
  

مني الذين ال نعرف منهم مثل هذا وننتقل إىل املتقد ،اهذا ندعه جانبً فاآلن،  الشيخ:
فإذا كنا  ).عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يَ وِ رُ ( :فقال يف حديث ما ؛االصطالح

  ؟واضح ا.ه ضعيفً فمن باب اللزوم حنن نعترب  ؛ال نستطيع أن نفهم منه صحةً 
  ، ..نعم السائل:
ال خيتلف األمر بني  )خرهآإسناد إىل  علىإذا وقفنا ( :ب على قولكاجلوا سبق نئٍذ،حي الشيخ:

الذين  ق أن هؤالء املتأخرين صرحوا وأعينما هو الفرق الفر لكن  ؛هذا وهذا يف النتيجة يف الثمرة
م  لكن  ؛مل يفعلوا فعلهمو  ،أولئك مل يصنعوا صنعهم .تضعيف إشارةفهو  )؛يَ وِ رُ ( :قالواإذا التزموا أ

  .اإلصطالح يف الواقع هذايساعد  يةمن الناحية العرب يَ وِ رُ بتعبريهم 
  
  

  مل تنتهي مادة هذا الشَّريط، ونرجو مواصلة االستماع على الشريط التايل. الكرمي!أخي 
  


